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FINLANDA ROMANIA, 0 PARTIDĂ - CHEE
La invitația președintelui Re

publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușesen, si a tova
rășei Elena Ceauș eseu, miercuri. 
5 iunie, a sosii, inir-o vizită 
de stat in tara noastră, pre
ședintele Republicii Finlanda. 
Mauno Koivisto. împreună ea 
doamna Tellervo Koivisto.

Vizita șefului statului finlan
dez reprezintă un important e- 
veniment in cronica raporturi
lor de prietenie si colaborare 
dintre România și Finlanda, • 
expresie a bunelor relații din
tre cele două țări si popoare, 
o manifestare a voinței lor de 
a extinde conlucrarea bilatera
lă, în interesul reciproc, al cau
zei păcii. înțelegerii si coope
rării intre națiuni.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopeni. împodobit sărbă
torește.

In intimpinarea inalților oas
peți au venit președintele 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
salutat cu deosebită căldură, la 
eoborirea din avion, pe pre
ședintele Manno Koivisto și 
doamna Tellervo Koivisto.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile 
de stat ale celor donă țări. In 
semn de salut, au fost trase 21 
de salve de artilerie. Cei doi 
șefi de stat au trecut in re
vistă garda de onoare.

Cn grup de copii au oferit 
buchete de flori.

Solemnitatea sosirii s-a în
cheiat cu defilarea gărzii de 
onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mauno Koivisto 
s-au îndreptat, intr-o mașină, 
escortată de motocicliști. spre 
reședința rezervată inaltiKr 
oaspeți.

La reședință, cei doi șefi de 
stat, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Tellervo Koivisto 
s-au întreținut într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

Președintele 
landa. Mauno

*
Republicii Fin- 
Koivisto. a fă

cui, miercuri după-amiază, o 
vizită protocolară președintelui 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. la Palatul 
Consiliului de Stai.

Intilnirea. care a precedat 
convorbirile oficiale, s-a desfă
șurat intr-o atmosferă de cal
dă cordialitate, ce caracterizea
ză relațiile de prietenie si eo-

laborare dintre cele două țări 
și po poare.

★
La Palatul Consiliului de Stat 

aa început, miercuri. 5 iunie, 
convorbirile oficiale intre pre
ședintele Republicii Socialiste 
Româniți N'icoLx
li președintele Republicii Fin
landa. Mauno Koivisto.

Președintele Repu Mirii Fin
landa a mulțumit cordial pen
tru invitația de a vizita 
România.

Președintele Republicii So
cialiste România a salutat ea 
căldură o prezenta la București 
a șefului statului finlandez, 
subliniind că ea constituie un 
moment important ia cronica 
raporturilor dintre cele două 
tărL

In cadrul convorbirilor au 
fost evidențiate relațiile tradi
ționale de prietenie si colabo
rare dintre România si Fin
landa. subliniindu-se însemnă
tatea deosebită a înțelegerilor 
si convorbirilor la cei mai inalt 
nivel pentru dezvoltarea rapor
turilor româno-finlandeze pe 
diferite planuri.

A fost exprimată dorința co
mună de a se acționa pentru 
amplificarea legăturilor bilate
rale. pen'ru ridicarea relațiilor 
economice la nivelul celor po
litice.

Președintele Mauno Koivis
to a adresat președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, invitația de 
a efectua, impreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, o 
vizitâ oficială in Finlanda. 
Invitația a fost acceptată eu 
plăcere.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de cordialita
te, de stimă și înțelegere re
ciprocă.

♦
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, 
miercuri, un dineu oficial io 
onoarea președintelui Republi
cii Finlanda. Mauno Koivisto, 
si a doamnei Tellervo Koivisto, 
la Palatul Consiliului de Stat.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

★
Doamna Tellervo Koivisto și 

persoanele oficiale finlandeze 
care o insoțese an vizitat, 
miercuri, două instituții de cul
tură ale Capitalei : Muzeal co
lecțiilor de artă și Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România

• Mircea Lucescu : „E-
chipa României trebuie sâ 

demonstreze maturitatea la 
care a ajuns*  # Meciul va 

fi transmis la posturile 

de radio ți televiziune.

HELSLNKI. i (prin telefon). 
Echipa României dispută joi 
seara (nn. — astă-seară) me
dul CU numărul 374 din pal
maresul său. pe Stadionul O- 
limpic din capitala Finlandei. 
O partidă importantă pentru 
ea. In tentativa de 
pe Înaltele platouri 
alături de cele mai 
de echipe ale lumii.

Mai toții. ultimele 
tabăra .tricolorilor*,  
mentui de marți 1

a ajunge 
mexicane 

bune 23

to- 
in-

5

£

£

pune pe toți componentii lo
tului ia un serios examen al 

lor fizice, in primulstării __ _____ _______ _
rând. Testul i-a arătat pe top 
selectionabilii in bună dispo
ziție. evidentă mai ales in jo
cul la două porti. care a În
cheiat antrenamentul. A efec
tuat ședința de pregătire si 
Coras si se poate conta acum 
pe utilizarea lui.
miercuri după-amiază 
prevăzut al 
ment pe un 
piola. cartier 
pitalei. care a 
tul terminus*  
pregătire. Si. _ __ ____ ___
19. ei vor intra De un stadion 
celebru pe glob pentru reuniu
nile atletice găzduite, dar unde 
șl fotbalul începe să ocupe o 
poziție fruntașă.

Cum văd 1
dintre oamenii 
prezentativei 
ascultăm acum 
am văzut ieri 
simt -mîniii1 
tativ. Ungureanu : .Trebuie să 
ne impunem și pe ansamblu 
valoarea individuală superi
oară. Coeziunea de echipă, a- 
sigurată de cei 7—3 titulari 
care sintem impreună de multă

Pentru 
a fost 

antrena- 
din To-

doilea 
stadion 
mărginaș al ca- 
ccnstituit -pune
ai perioadei de 

apoi. joi. la ora

citiva 
ai re- 

Să-i

intilnirea 
de bază 
noastre ?

i pe ei. după ce 
ce gîndesc, ce 

lotului reprezen-

Ieri, la Varkaus, FINLANDA 
- ROMANIA (tineret) 2-2 
(0-1).

Citiți cronica in pag. 2—3.

IN PRELIMINARIILE C.M. LA FOTBAL
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UKKONEN RAUT1AINEN

LIPPONEN

HUTTUNEN
K1MALA1NEN LAHTINEN 
HOUTSONEN TURUNEN 

RANTANEN

Arbitra : MARCEL VAN LANGENHOVE (Belgia)

CAMĂTARU

HAG1
UNGUREANU

LĂCĂTUȘ
(CORAȘj

KLE1N BOLONI REDNIC
ȘTEFANESCU IOBGULESCU IOVAN 

(NEGRILA)
LUNG

Cred tn 
Klein ;
să nu 

sus din 
eu fin-

vreme in lot, mi se pare 
mare argument al nostru, 
cel psihologie, determinat 
rezultatele anterioare, 
victoria noastră*.  
.Ne-am pus in gind 
ieșim decât eu capul 
această înlilnire. Jocul
landezii apare ca o importantă 
-ebeie- pentru Mexic. Vrem să 
• obținem, spre a deschide 
ușa calificării*.  Hagi : .Vom 
juca la victorie ! Avem mij
loacele să neutralizăm stilul la 
forță al partenerilor și să pă
trundem, mai eu seamă pe

I
ROMANIA .\\\\\\w\\\\\\<?

flancuri. in sistemul lor de
fensiv*.  Boloni : „Știm exact ce 
avem de făcut, mal en seamă 
spre a tempera elanul și Jocul 
ta forță al adversarului. Sint 
convins eă vom învinge și di
ficultățile reprezentate de sta
rea aecorespunzătoare a tere
nului. lari doresc nespus de 
mult victoria*.  M. Lucescu în
cheia ca o scurtă declarație I 
.Ne-aas pregătit cu seriozitate^

Eftimie IONESCU

(Continuare în pap. 2-3)

Atacă Grivita Rosie prin centrul ei. Țuică, un rugbyst cu o 
excelentă tehnică. Foto : Iorgu BĂNICĂ

In pag. 2—3, cronicile etapei de ieri a campionatului de rugby.

Gimnasticâ ritmică

Debut favorabil în C. E. de baschet [m] EVOLUȚII APRECIATE ALE SPORTIVELOR
ROMÂNIA - POLONIA 83-70
KARLSRUHE, 5 (prin telefon). 

Reprezentativa masculină de 
baschet a României a debutat 
cu succes in grupa „A*  a celei 
de a 24-a ediții a Campionatu
lui european, tnvingind selec
ționata Poloniei cu scorul de 
83—70 (42—34). Baschetbaliștii 
români au dominat — prin 
Opșitaru și Vinereanu — lupta 
sub panouri și au condus a- 
proape tot timpuL avind la 
un moment dat un avans de 
17 puncte. Echipa Poloniei 
a rezistat timp de 25 de minute, 
după care a cedat progresiv 
in fața jocului mai tenace ia 
apărare și mai precis tn atac 
al formației române.

Au marcat :
Ermurache 18,
Cer nat 14

Niculescu 21, 
Opșitaru 16,

Vinereanu 12 Ne-
tolițchi 2 pentru România, 
respectiv Fikiel 16. Zelig 7, 
Szczubiak 8, Sobczynski 2, Jec-
borek 3, Binkowski 15, Mulak
8, Weglorz 4. Fiedler 7. Forma
ția română a aruncat de 63 de 
ori din acțiune, înscriind de 37 
de ori (58%) ; la aruncări libe
re : 8 din 8 ; a fost sancționată 
eu 18 greșeli personale.

Au arbitrat: M. Weiland 
(Canada) șl L Warnick (Israel).

în grupa „B“. la Leverkusen : 
Italia — Cehoslovacia 82—80 
(39—42),

NOASTRE LA BARCELONA $1 TOKIO
La Barcelona, tn Spania, s-a 

desfășurat un puternic concurs 
internațional de gimnastică rit
mică. cu participarea a 21 de 
concurente din numeroase țări 
ale Europei. O frumoasa evo
luție au avut cele două spor
tive române prezente tn Între
cere. cu deosebire Alina Drâ- 
gan, clasată pe locuri fruntașe 
Ia toate aparatele. Să mențio
năm. mai intii. că gimnasta 
noastră s-a situat De locul III 
la individual compus, coardă si 
minge si s-a clasat a H-a In

ECHIPELE DE JUNIORI ALE BUCUREȘTIULUI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN „TURNEUL CAPITALELOR”

P. Grădișteanu înscrie pentru 
l.C.E.D Foto : Iorgu BĂNICĂ

Relatări de la «Cupa F. R. 
Baschet”, în pag a l-a.

„Turneul capitalelor*  la 
baschet juniori s-a încheiat 
la Varșovia cu un dublu suc
ces al echipelor orașului Bucu
rești. învingătoare atit la 
feminin cit și 1? masculin. 
La băieți selecționata Bucu-

reștiului s-a clasat De primul 
loc. cu 9 d. fiind urmată de 
Budapesta și Sofia, cu cite 
8 o. Coșgeterul turneului a fost 
tocătorul Claudiu Munteanu.

în clasamentul fina! ta fe
minin formația orașului Bucu

rești — 10 p. a fost urmată de 
Budapesta — 9 p. și Sofia — 
6 p. în meciurile decisive, 
baschetbaliștii români au ob
ținut victorii i 93—86 cu Pra- 
ga — la masculin, sl 78— 66 cu 
Budapesta — la feminin.

două finale ne obiecte, la mă
ciuci si panglică. Mirela Drâ- 
gulici a fost a X-a la Indi
vidual compus. întrecerea e 
fost dominată de fosta campi
oană mondială. Diliana Gheor- 
ghieva (Bulgaria). învingătoare 
tn toate cele cinci probe ale 
întrecerii.

Ne-au sosit rezultatele com
plete și din Japonia, acolo 
unde multipla campioană a tă
rii noastre. Doina Stăiculeseu, 
după cum s-a anuntat. s-a cla
sat pe un onorabil loc III la 
oanglică. Gimnasta noastră a 
ocupat locul V la individual 
compus (9,70 la coardă. 9.65 la 
minge. 9.70 la măciuci si 9.80 
Ia panglică) si a fost prezentă 
in toate finalele (locul TV ta 
coardă si măciuci si locul VT 
la minge). Concursul a fost 
dominat de Lilia Ignatova sl 
Bianca Panova (Bulgaria), pre
cum sl de Galina Beloglazova 
(U.R.S.S.), clasate tn aceasUl 
ordine pe primele trei locuri 
la Individual compus. . <



Concluzii după C. E. NUMAI PRIN MUNCĂ ȘI DISCIPLINA 
BOXUL POATE REDEVENI COMPETITIV!

FARUL PIERDE IN FA
Șl IESE DIN CURSA P

Cea de a XXVI-a ediție a 
Campionatelor europene de 
box, disputată pe ringul Sălii 
sporturilor din Budapesta, s-a 
încheiat cu un bilanț total ne
satisfăcător pentru sportivii 
noștri : o singură medalie de 
broz, obținută de „mijlociul" 
Doru Maricescu în condiții pu
țin obișnuite (descalificarea în
vingătorului său. francezul 
Tiozzo, în urma controlului 
anti-doping). Această contra- 
performantă, rarisimă în isto
ria de 55 de ani a participării 
noastre la campionatele conti
nentale, o... egalează, ținînd 
seama de conjunctura în care 
Maricescu a ajuns printre me- 
daliati, pe cea din... 1934, cînd 
nici un sportiv român nu a 
urcat pe podiumul de premie
re. Numai că atunci, în 1934, 
ne-au reprezentat doar 5 bo
xeri, pe cînd acum — o E- 
CHIPA COMPLETA, de 12 
sportivi !

Nemulțumirea iubitorilor spor
tului cu mănuși din tara noas
tră. ca și surprinderea specia
liștilor străini în fata „inexpli
cabilei" comportări a boxerilor 
români la competiția de la 
Budapesta apar pe deplin jus
tificate dacă ținem seama de 
frumosul prestigiu de care se 
bucura pugilatul românesc în 
arena internațională. Dovadă 
că nu facem doar o afirmație

UN PALMARES
ÎNTRERUPT (sperăm) TEMPORAR

Evident, cifrele (adică numă
rul medaliilor) dovedesc con
vingător că cele mai frumoase 
succese ale boxului nostru au 
fost realizate in ultimele două 
decenii. Dacă pînă în 1967 a- 
veam doar o singură medalie 
de aur. de atunci si pînă în 
prezent i s-au mai adăugat a- 
cesteia alte opt. Ultima cen
tură de campion, insă datează 
de un deceniu (Simion Cuțcv 
— Katowice, 1975). De la ur
mătoarea ediție, performanțele 
pugiliștilor noștri la „europe
ne" au Început să devină din 
ce în ce mai modeste : 6 me
dalii (0—1—5) în 1977. T me
dalii (0—1—6) în 1979, 5 me
dalii (0—2—3) în 1981, 5 meda
lii (0—1—4) In 1983 și o sin
gură medalie (0—0—1) acum, la 
Budapesta. Iată deci o „rosto
golire" continuă a boxului nos
tru din ultima vreme pe tobo
ganul contraperformanței !

Cunoscind posibilitățile uno
ra dintre cei 12 sportivi care 
ne-au reprezentat la această a 
XXVI-a ediție a campionatelor 
continentale, credeam că alune
carea spre periferia performan
ței va fi stopată și că boxul 
românesc va reintra în elita 
europeană, acolo unde s-a a- 
flat multă vreme. Nu speram 
Intr-o revenire spectaculoasă — 
valoarea echipei nu permitea 
un asemenea optimism — dar 
credeam că cel puțin Doru 
Maricescu și Petre Bornescu 
(Învingători cu doar o lună în 
Urmă în fața campionilor mon
diali, cubanezii Comas și Ro
mero) vor reuși să joace un

^^CORESPONDENȚII NOȘTRI

% CEA MAI NOUA SECȚIE 
de performanță de pe melea- 
gurile tulcene, cea de judo, a 
asociației sportive Metalurgis
tul, care activează pe Ungă 
Combinatul metalurgic din 
Tulcea, a și obținut o serie 
de succese. Astfel, elevii an
trenorului Ioan Toader au câș
tigat șapte titluri de campioni 
Județeni, iar la Întrecerile de 
zonă ale campionatului națio
nal de la Focșani au cucerit 
trei locuri doi și două locuri 
trei. Obiectivul secției este de 
a promova în campionatul 
Diviziei „A*.  0 LA LUGOJ 
a fost dată în folosință o 
frumoasă sală de sport cu tri
bune având o capacitate de 
1 500 de locuri. Noua sală s-a 
construit prin grija Consiliu
lui popular municipal, orga
nism care sprijină efectiv ac
tivitatea sportivă din Lugoj. 
• LA DROBETA TR. SEVE
RIN au avut loc întreceri prie
tenești la volei șah și tenis 
de masă între sportivii de la 
Sănătatea din localitate și 
Iugobahka Majdanpek din 
Iugoslavia. La toate cele trei 
discipline scorul general a 
fost favorabil sportivilor din 
D robe ta Tr. Severin : 4—1 la 
șah, 2—0 la tenis de masă și
3—1 la volei masculin. @ IN 
SALA DE BOWLING din sta
țiunea Oii mp a avut Ioc o 
partidă internațională amicală 
de bowling (popice de „10“) 
între formațiile Amfora Mur- 
fatla-r și B.S.G. Robotron Op

sentimentală vorbind despre 
PRESTIGIU, vom apela la e- 
locinta cifrelor, a argumente
lor. Iată doar două în spriji
nul afirmației de mai sus. Îna
intea ediției încheiate recent, 
în clasamentul pe număr de 
medalii (aur, argint si bronz) 
al întregii istorii de 60 de ani 
a campionatelor continentale 
(prima ediție — 1925. Stock
holm), ROMANIA OCUPA LO
CUL 3 (cu 83 de medalii — 
9 de aur, 25 de argint și 49 
de bronz), după U.R.S.S. (126 
de medalii) și Polonia (96). dar 
înaintea Italiei (79), Ungariei 
(69), R. D. Germane (63), R. F. 
Germania (47), Bulgariei (42), 
Iugoslaviei (41) etc. Intr-un alt 
clasament — al celor mai buni 
o sută de boxeri care au ur
cat de-a lungul anilor pe rin
gul „europenelor" — pugiliștii 
români ocupă locuri onorabile, 
alături de autentice vedete ale 
„careului magic" internațional. 
Astfel, Constantin Ciucă (cam
pion european în 1969) ge află 
pe locul 13, împreună cu iugo
slavul Mate Parlov ; Calistrat 
Cuțov (campion european în 
1969) ocupă locul 21 ; Gheorghe 
Negrea (campion european în 
1957) împarte locul 23 cu No
wakowski (R.D.G.), Saveenko 
(U.R.S.S.) și Walasek (Polo
nia))... Exemplele ar putea 
continua...

DE PRESTIGIU

rol important in lupta pentru 
centurile continentale. Ne aș
teptam, de asemenea, ca spor
tivii cu mare experiență com- 
petițională din echipă — Du
mitru Șchiopu, Constantin Ti- 
țoiu, Dragomir Ilie, Gheorghe 
Preda — vor încerca, cel puțin 
acum, spre sfirșitul carierei, să 
obțină performante onorabile. 
Ca să nu mai vorbim de spe
ranțele investite in Rudei O- 
breja, considerat de multi cel 
mal tehnic și mai talentat re
prezentant al tinerei generații— 
Prin prisma evoluției lor bune 
de la „Centura de aur", consi
deram că șanse de afirmare a- 
veau Relu Nistor și Nicoîae 
Talpoș. Dănuț Lugigan și Do
rin Răcaru au fost duși la „eu
ropene", ca să spunem așa, 
pentru un „schimb de expe
riență", iar Dorel Stănciulescu 
— o improvizație de ultim mo
ment, determinată de elimina
rea din lot pentru indisciplină 
a titularului Ion Stan. Aceștia 
au fost băieții pe care i-au 
pregătit antrenorii Calistrat Cu
țov, Ion Chendreanu, Vasile 
Mariuțan și Constantin Ciucă 
pentru competiția recent înche
iată. Evoluția lor, după cum 
»m văzut, a fost nesatisfăcă
toare. Nu vom analiza modul 
cum a luptat fiecare. Ar în
semna. cu ăteva excepții, să 
repetăm aproape aceleași lu
cruri. Obreja este singurul din
tre cei 12 a cărui eliminare 
din competiție (cu o decizie de
2—3) poate fi discutată. In rest, 
NOUĂ DECIZII CU 0—5 SI 
DOUA CU 1—4 ! Aceste decizii 
SPUN TOTUL I

tima Erfurt (R. D. Germană). 
Au câștigat popicarii din Mur- 
fatlar eu scorul de 6 400—6 144 
pd. La individual, pe primele 
trei locuri s-au situat : U. 
Lutz (Erfurt) I 124, V. Prelip- 
ceanu 1 115 șl G. Dumitrescu 
1 006. • ÎN CINSTEA ANU
LUI INTERNAȚIONAL AL TI
NERETULUI, la Iași a avut 
loc o amplă manifestare, 
„Serbarea sportului universi
tar-, organizată de colectivul 
catedrei de educație fizică al 
Universității „Alexandru loan 
Cuza- și A.S.C.Pe bazele spor
tive ale Universității au avut 
loc numeroase manifestări 
sportive si demonstrații, prin
tre care o reușită repriză de 
gimnastică ritmică cu mingi 
(prezentată de 160 de studen
te), ștafete aplicative, fotbal 
redus și tenis. • 110 GIM
NASTE dm Arad, Baia Mare, 
Deiva, Oradea, Petroșani, Satu 
Mare, Sibiu, Timișoara și Cluj- 
Napoca s-au întrecut la Cluj- 
Napoca în etapa de zonă a 
campionatului republican la 
junioare mici. După evoluții 
spectaculoase, pe primele 
locuri s-au situat : Cetate 
Deva la categoria a n-a și a 
m-a. Ramona Oltean (C.S.M. 
Cluj-Napoca) la categoria a 
H-a și Cristina Zai (Cetate 
Deva) Ia categoria a ni-a — 
individual compus cu 37,675 p 
șl, respectiv, 36,875 p.

RELATĂRI DE LA: P. Com- 
șa, C. Olaru, M. Focșan, C. 
Popa, Al. Nour și P. Radvanl.

CAUZE ADÎNCI, DAR REMEDIABILE

Cauzele acestei comportări la
mentabile la „europenele" de Ia 
Budapesta sînt, de fapt, cau
zele generale ale scăderii ca
lității boxului nostru în ulti
mii ani. Vom enumera cîteva. 
fără pretenția de a le epuiza.

1) în ultimii ani. o serie de 
antrenori valoroși, cu mare pa
siune pentru meseria lor. au 
ieșit din activitate (C. Nour, 
Gh. Bobinaru, P. Pop, I. Chi- 
riac, C. Dumitrescu, L Popa 
etc., etc.), iar tinăra generație 
de antrenori — cu puține ex
cepții — s-a specializat mai 
mult în găsirea de... „explica
ții" pentru performanțele slabe 
ale elevilor lor. Chiar și la e- 
chipa care ne-a reprezentat la 
„europene", antrenor coordona
tor a fost numit Calistrat Cu- 
tov, un tehnician fără mare ex
periență. Nu-i negăm cunoștin
țele și capacitatea profesiona
lă. Am observat. însă, că auto
ritatea sa in fața elevilor nu 
este incă la nivelul necesar.

2) Pugiliștii români s-au im
pus pe plan internațional prin 
stilul lor ofensiv, cu lovituri 
puternice si o bună pregătire 
fizică, cu care puteau impune 
și susține un ritm accelerat de 
luptă. în ultimii ani însă con
statăm o tot mai accentuată 
diminuare a acestor calități, 
îndeosebi la capitolul pregătire 
fizică, se pare că antrenorii 
noștri au rămas cu cunoștințele 
mult in urma celor de peste 
hotare. Slaba pregătire fizică a 
boxerilor români a fost una 
dintre cauzele principale ale 
recentului eșec. Deși au evo
luat bine în primele meciuri, 
deși au dovedit că au cunoș
tințe tehnice adesea superioare 
adversarilor întilniți. cedînd fi
zic încă de la jumătatea par
tidei. in turul următor, repre
zentanții noștri au putut fi de
pășiți cu ușurință. Cind nu au 
mai avut resurse fizice (mai 
ales in ultimul rund), ei au bo
xat neregulamentar, primind 
avertismente, sau au recepțio
nat lovituri puternice și au fost 
numărați (K.D.). Iată, din a- 
eest punct de vedere, „ultima 
jumătate" a meciurilor susți
nute de cîtiva dintre ei : Șchio
pa — avertisment în rundul 3 

HANDBAL. DUMINICA dimineață, In 
sala Olimpia din Timișoara, s-au totHnlt, 
Intr-un „med al amintirilor frumoase", 
foste glorii ale handbalului românesc. Cel 
care, cu ani in urmă, au cucerit titluri 
mondiale, au dștigat cupe ale campionilor 
europeni, ori s-au impus pe prima scenă 
■ Handbalului românesc au fost tmpărțiti 
ta două echipe: Timișoara și București. S-ar 
fi putut Insâ constitui echipele și 
după... profesii. Astfel ta „fonrrția 
inginerilor- ar fi evoluat Roland 
Gunesch, Adrian Dîlitâ, Cristian Gațu, 
Iar ta „formația profesorilor*  Ștefan Bir- 
talan, Mihai Marinescu, Gheorghe Goran, 
Radu Voina, Ghiță Llcu, Cezar Nica ș.a. 
Dincolo de această împărțire, care poate 
să pară arbitrară, iese In evidență fap
ta că marii noștri handbaliști și-au con
struit — chiar In vremea marilor eforturi 
pentru victorie — un viitor frumos.

OINĂ. CINCI DIN ZECE FINALISTE ale 
„Cupei României*  la oină an lost din 
mediul rural : Energia RSmnicelu Gud. 
Buzău), Viață Nouă Olteni ( lud. Teleor
man), Recolta Apoldu de Sus Gud. Si
biu), A vin tul Frasin Gud. Suceava) șl Re
colta Crasna Gud. Dolj). Adâugîndu-i șl 
pe jucătorii transferați de la sate la ce- 
lalte dnd formații de la orașe (și sînt 
mat mulți ca ocidnd), se poate afirma 
că satele reprezintă, ta continuare, „lea
gănul*  sportului nostru național. Chiar 
dacă niciodată o echipă din mediul rural 
n-a cucerit invidiatul trofeu • TRANS
FERAȚI la secția Recolta Apoldul de sus, 
frații Fompillu și Stelian Istrate (băieții 
cunoscutului arbitru sibian Pompiliu Is
trate) s-au numărat printre principalii rea
lizatori ai echipei. Ne-a șocat insă modul 
lor diametral opus de exprimare In joc : 
primul — un mijlocaș-centru calculat, tem
perat fel momentele decisive, al doilea, un 
mărginaș la întoarcere care se enerva la 
cea mal mică nereușită, uneori devenind 
chiar certăreț, ceea ce i-a diminuat evi

CITIȚI NUMĂRUL 5 

AL REVISTEI ILUSTRATE
• Lauri pentru judo-ul românesc Ia Campionatele continen

tale
• Ștefan Rusu, pentru a cincea oară campion ai Eunopel !
• Panoramic : județul Dîmbovița (trei pag ni bogat ilustrate)
• H.C. Minaur Baia Mare și Steaua, performerele handba

lului nostru
O , J’iremiereCe" șahdstei Dana Nuțu
O Prezentarea echipei Crișul Oradea, campioană națională la 

polo.
• Divizia ,»A*  la fotbal, înaintea ,,finișului"
• „Tricolorii" înaintea mecdu'luii cu Finlanda
• O rubrică nouă : „Contribuții la o posibilă definiție a 

școlii românești de înaltă performanță". In acest număr : 
canotajul
• Două pagini de »Viață sportivă" și alte două de «Ma

gazin extern44
• De pe podiumul olimpdc, sub reflectorul Operei : Marcel 

Roșea
• Două pagini de sport peste hotare (fotbal, gimnastică, 

ciclism).
• Rubricile : „Cutia cu scrisori", Fotbal caleidoscop, Cu

vinte încrucișate.

FESTIVALUL BICICLETELOI
Ediția a Il-a, 19

Ministerul Comerțului Interilor — Direcția 
mărfuri metato-cMmâce și Uniunea Centrali 
Meșteșugărești — Sectorul spart, organizes? 
asociațiile sportive VOINȚA șl organele c 
din orașele Arad, Bacău, Brașov, București, 
stanța, Iași, Oradea, Plodești1, Pitești, Piatra 
Sibiu, Timișoara, Tg. Mureș, Rădăuți, con 
premii pentru posesorii de blcldete PEGA 
goriale de virstă și sex.

înscrierile la aceste concursuri se ww face 
Bicicletele PEGAS, mijloc de deplasare I 

tesnte, plăcute în plimbările de agrement pe d 
Folosirea bicicletelor PEGAS contribuie U 

condiții de sănătate perfecte.
Zilele in care se vor desfășura concursul

iunie ; Bacău S3 funie ; Brașov 29 iunie ; d 
nie ; Constanța 23 iunie ; Iași 23 iuinie ; 6 
Ploiești 20 iunie ; Pitești W iunie ; Piatra]
Suceava 23 iunie ; Rădăuți 16 iunie ; Sibiu ]
23 iunie ; Tg. Mureș S0 iunie ; București a 
Drumul Taberei., str. Valea lalomitiel, ora 9)J

în meciul cu Abrahmanov 
(U.R.S.S.), Tițoiu — avertis
ment și K D. 3 în meciul cu 
Mannai (Italia), Nistor — K.D. 
3 în meciul cu Hood (Scoția), 
K.D. și avertisment 3 în me
ciul cu Hristov (Bulgaria), Tal
poș — K.D. 3 în meciul cu 
Gonczi (Ungaria), Stănciulescu 
— avertisment 3 în meciul cu 
Alanpaa (Suedia), K.D. 2 și de 
două ori K.D. 3 în meciul cu 
Tuominen (Finlanda), Mari
cescu — K.D. 3 în meciul cu 
Tiozzo (Franța), Răcaru — a- 
vertisment 2 în meciul cu Ia
kovlev (U.R.S.S.). La această 
mini-statistică atît de convin
gătoare, comentariul e de 
prisos.

3) Nu se poate face sport de 
performanță fără disciplină ! 
Disciplină in pregătire, disci
plină în viață. Sînt băieți în 
Iot care își neglijează flagrant 
obligațiile profesionale sau șco
lare. Cum își petrec ei timpul 
după antrenamente, nu-i greu 
de ghicit. Așa apar „sportivii- 
problemă". cum sînt îndeosebi 
Doru Maricescu și Rudei O- 
breja. Fără o cotitură radicală 
in viața lor personală (așa cum 
am mai spus și înainte de 
„europene"). ei nu vor putea 
realiza niciodată o mare per
formanță sportivă si nici nu 
se vor putea realiza ca oa
meni in societatea noastră. 
Credem că atît federația de 
specialitate cit și conducerile 
cluburilor din care fac parte 
nu vor rămîne indiferente la 
această perspectivă care îi pîn- 
dește nu numai pe cei doi. în 
boxul nostru indisciplina fiind, 
din păcate, „la modă"...

Iată doar cîteva observații le
gate de evoluția sub orice 
critică a pugiliștilor noștri Ia 
campionatele europene. Proble
mele ridicate de acest eșec nu 
au fost nici pe departe epui
zate în aceste rînduri. Sperăm 
că ele vor fi analizate cit mai 
repede, pentru a se repune pe 
linia de Dlutire această disci
plină sportivă atît de mult în
drăgită în tara noastră și care 
ne-a adus — în trecut — mul
te satisfacții în confruntările 
internaționale.

Petre HENJ

dent potențialul • SANCȚTONATA In urmă 
cu trei ani, pentru grave acte de indisciplină, 
Laminorul Roman — sub conducerea noului 
instructor Ion Chifan — a crescut nu nu
mai In plan strict sportiv (s-a clasat după 
cîștigătoarea „Cuipel României", Dinamo 
București). Această echipă nl s-a părut 
cea mai ordonată dintre competitoare, cu 
o tinută model, inoepind cu vestimen
tația.

POLO. CEI MAI... GRĂBIȚI (în marca
rea golurilor), dintre jucătorii particlpan- 
ți la ediția a 18-a a „Trofeului Prietenia"

POST-SCRIPTUM
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^
au fost Florin Chiru (România A), în min. 
0-23 aî partidei România A — Polonia ; 
Zsolt Crogi (Ungaria) — 0.26 (Ungaria — 
România B) ; AJexandr Beketov (U.R.S.S.) 
— 0,40 (U.R.S.S. — Cehoslovacia) ; Bogdan 
Olaru (România B) — 4,44 (România B — 
Polonia) ; Serghei Oleinik (U.R.S.S.) — 0,47 
(U.R.S.S. — România B). • CLASAMEN
TUL celor mad eficace jucători ai „Turneu
lui Prietenia" se prezintă astfel : 1. Bogdan 
Tu fan (România A) — 30 goi uri ; 2—3. Ra
miro Hernandez (Cuba) si Z9Olt Urogi 
(Ungaria) — 16 ; 4. Peter Tka-c (-Cehoslo
vacia) — 14 ; 5—7. Aleksei Korotkievid 
(U.R.S.S.), Cătălin Luipescu (România B) și 
Gabriel Geantă (România A) — L3 ; 8. Ior
dan Țvetkov (Bulgaria) 12 ; 9. Luds Barrio 
Subire (Cuba) — M ; U0—11. Miroslav Ka- 
linay (Cehoslovacia) și Andrzej Sîzczur- 
kie wi.cz (Pcfloria) — 10 ; 12—14. Mihai Za- 
harîa (România A), Guâlermo Martinez 
(Cuba) șl Vladimir Tikov CU.R.S.S.) — 8.
• LA TERMINAREA „Turneului priete

nia", juniorii români — jj 
fost felicitați de antrenor 
E. Georgescu in... bazin, 
lipsit de haz : antrenorii 
dar tot și-au felicitat căld

RUGBY. O ECHIPA ine< 
rații, în ... tribunele stadi 
alcătuită dintre componej 
suporteri, prezenți la ri 
România într-o excursie ™ 
prin O.N.T. — Agenția p€ 
turiști români în străin ăt 
La linia I : N. Roibu, A. 
Cercel — L Fodor, I. Ios 
neață, P. Soare, Gh. Bărbi 
tiu, Al. Oprea — P. Băd 
M. iancu, A. Teodorescu 
tor) — Neacșu (Alexe). M 
cunoscute, chiar de jucăto 
Măcăneață, prezent la pre 
cu U.R.S^S. în teren, în lia 
ționaleâ noastre, Cercel (£ 
Grivița Roșie), Chiriac ($ 
El, ceilalți compatrioți, ș 
ria, cîștigînd, se pare „c 
Cei de pe gazon însă ... 
regretat, însă, dacă ar fi

SCHI. DEȘI SEZONUL Q 
formerii zăpezilor nu sânt 
a fost zilele trecute, la P 
meroși iubitori ai sportuild 
frumoasă serbare sportiva 
Liceul industrial din Icm 
Emilia Bota), prilej de 
cei mai buni performeri 
oraș — Ionel Pogan, Victd 
Marian, Ana Maria Tomd 
nela Neamțu, Mihaela Ci 
janu, • Valentin Velea, Ion 
copii și juniori, care s-au I 
petițiile iernii trecute. All 
finalist al ultimei ediții a 
retului", Ionel Lavric, ca.J 
locul secund la această | 
petiție. A Host o sărbătoa 
tinereții șl voioșiei

SPORI

Etapa a XlV-a din campio
natul de rugby. a adus o 
singură precizare importantă: 
prin înfringerea suferită în 
fața Griviței Roșii, echipa Fa
rul a ieșit, practic, din lupta 
pentru titlu.

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — 
FARUL 15—9 (9—6). Vorba
din popor cu „pomul lăudat"... 
are deplină aplicativitate în 
privința acestui presupus der
by al etapei. E drept, Grivița 
Roșie a jucat corect, cu ambi
ție, confirmînd într-o oarecare 
măsură creșterea din partidele 
de „Cupă". Echipa a manifes
tat omogenitate, suplinind în 
bună măsură absența din te
ren a doi jucători de specta
col. Octav Moraru și Andrei 
Pongracz (ambii accidentați). 
Dar fazele de rugby bun s-au 
numărat pe degetele unei sin
gure mîini ! Toate punctele 
au fost realizate de Teodorin 
Tudose. prin 5 lovituri de pi
cior așezate (l.p.). Grivița Ro
șie a jucat, totuși. mulțumi
tor, avînd deplina satisfacție 
a succesului (meritat). Farul, 
în schimb a decepționat. E 
drept, a cucerit majoritatea 
baloanelor în tușe prin Galan, 
a întreprins cîteva acțiuni per
cutante prin Dumitru, dar fără 
nici un efect, deoarece „ne
urmărite" ele s-au stins repe
de. Linia de treisferturi (fără 
V. Ion, Bezușcu, Pllotschi) a 
fost într-o zi foarte slabă, ju- 
cînd realmente decepționant și 
fără har. Punctele constănțeni- 
lor au fost realizate tot din 
3 l.p. (Năstase). Așadar, nici 
un eseu — cam „puțintel" re
gistrul a două echipe cu pre
tenții. Arbitrul bucureștean 
Ion Vasilică a condus mai pu
țin convingător decît ne obiș
nuise echipele : GRIVIȚA RO
ȘIE : Marin — C. Tudor, Voi- 
cu. ȚUICĂ Calafeteanu — 
TUDOSE. ANTON — PENA 
(min. 42 Cîrcei), DINESCU, 
Gh. DINU — Stroe, I. Aurel
— Broscaru, ILCĂ, Balan ; 
FARUL : Gh. Florea — Gh. 
Dinu. C. Vasile. Varga Holban
— NĂSTASE. N. Dinu — Ne- 
cula. Șt. Constantin, FI. Con
stantin (min. 69 Marcu) — 
GĂLAN, DUMITRU — Opriș, 
Grigore .loniță (min. 60 Pri- 
secaru).

Oîmitrie CALLIMACHI

STEAUA • 
ARAD 72—0 
istoric între 
forțe inegale 
eseuri : Mun 
man (2), T. ( 
stantin, Mura 
cu, C. Florei
— cite unul, 
mai înscriind 
9 transf. Ar’ 
(D. MORAR

DINAMO ■ 
TROȘANI 38 
moviștii, nut> 
speranța une 
der. și-au ac 
victorie la 
ceasta în dai 
Valea Jiului, 
conturat grei 
30 de minute 
parținut oas 
proape de... 
Catană. pe o 
Priul teren, 
buturile din; 
5 metri de 
„aripa" Știin 
resurse. A p; 
pierilor săi, 
glomerare. 
„înainte" și 
studenților i 
bil ! in rei 
au înscris < 
l’odărescu - 
și 31. Apoi, 
se repetă ap 
tană (min. 
o neințelege; 
a intrat in 
a sprintat 
transformat 
Scorul rea
— printr| 
transforma

Pauza a ai 
ciditate în , 
superior tot 
mentele fix 
grămezi, si 
astfel că ese 
să „curgă" : 
A idea (min. 
(min. 55, 5£ 
transformate 
și Petre (2). 
echivoc în 
la reluare. 
București, f

RULMENT 
ȘTIINȚA CI 
19—14 (7—7)
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cu cite două încercări de fie
care echipă. (M. PAIU, coresp.)

POLITEHNICA IAȘI - CSM 
SIBIU 13—3 (10—0). Joc spec
taculos. mai ales în Drima sa 
parte. (Gh. VASILIU).

Rezultate din Seria a II-a
SPORTUL STUDENȚESC 

CONSTRUCȚII — RAPID CHI
MIA BUZĂU 18—10 (3—4).
Derbyul seriei secunde, care a 
pus fată în fată primele două 
clasate, a .corespuns deplin sub 
aspectul dîrzeniei și, intr-o 
măsură, sub cel al calității. E 
suficient să arătăm că Dină in 
minutul 74 buzoienii conduceau 
cu 10—3 (!) si nimic nu lăsa 
să se întrevadă că vor pierde 
Jocul, într-atît conturile păreau 
Încheiate. Pină atunci filmul 
meciului a decurs dună cum 
urmează : min. 5 D. Cojocaru 
ia conducerea pentru studenti 
din l.p„ de la circa 30 metri. 
Jocul e relativ egal, dar din 
min. 30 buzoienii își manifestă 
cu pregnantă veleitățile si a- 
tacă spectaculos. O fază ra
pidă pe treisferturi si excelen
tul centru international C. 
Capmare realizează un' eseu. 
Aspectul jocului nu se schimbă 
nici după pauză. Gomoescu 
reușește o l.p. (min. 47). iar 
după alte sase minute același 
talentat Capmare izbutește un 
drop de toată frumusețea : 
3—10. Și dominarea oaspeților 
continuă... Cine ar fi crezut, 
in aceste condiții, că situația 
din teren s-ar mai putea 
schimba 7 Poate doar rug- 
byștii studenti... A intrat în 
teren o altă pereche de mijlo
cași. V. Pădureanu — Șt. Jipa. 
Si norocul s-a... schimbat. Pă
dureanu a adresat o pasă ex
celentă, după fentă. Iui Jipa, 
care s-a dus glonț în eseu. 
Este oprit din cursă la 1 me
tru de but, prin „piedică" — 
apreciază arbitrul constăntean 
V’. Chirondojan (care a condus 
bine), foarte aproape de fază
— eseu de penalizare ! Cojo- 
earu transformă si 9—10. în 
minutul următor (75), buzoie
nii nu-si revin din uluială si 
primesc un nou eseu semnat 
de Merca (Cojocaru transfor
mă) si tot Cojocaru stabilește 
rezultatul final (18—10) prin- 
tr-un drop senzațional de la 
55 metri. (D.C.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— „U“ 16 FEBR. CLUJ-NA- 
POCA 24—9 (4—0). Joc bun. 
echilibrat pină în min. 60.
(O. CREȚU, coresp ).

GLORIA BUCUREȘTI — 
TC IND. MIDIA NĂVODARI 
6—1 (6—0). Al doilea succes al 
metalurgistilor în acest cam
pionat. (Nic. STEFAN, coresp.)

MILCOV FOCȘANI — CSM 
SUCEAVA 3—15 (3—6). Au
marcat Bîrlădeanu — drop 
pentru gazde, respectiv Liva- 
daru — 3 drop, Vasiliu — 2
drop. A condus C. Stanca. (FI. 
JECHIANU, coresp.)

METALURGISTUL CUGIR — 
M. G. OLIMPIA 9—3 (0—0).
(I. VILCEANU. coresp.).

în clasamentul seriei secun
de conduce Sportul studen
țesc cu 36 p, urmată de Ra
pid Chimia Buzău cu același 
număr de puncte.
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O evoluție care, fără greșelile

din apărare, putea aduce victoria

IM - ROMÂNIA (tineret) 2-2 (0-1)
VARKAUS, 5 (prin telefon). 

Pe cochetul stadion, plasat in 
pădurea de brăzi a acestui oră
șel industrial, reprezentativa 
noastră de tineret a obtinutun 
prețios rezultat de egali
tate. care o plasează în frun
tea grupei a III-a a prelimi
nariilor C.E. (la golaveraj). Un 
egal muncit si meritat, care 
putea însemna o victorie, 
dar care a scăpat printre de
gete, în final, elevilor lui C. 
Drăgușin și A. Iordănescu. 
Pentru că la dominarea echi
pei gazdă, care nu uitase că a 
învins Anglia cu 3—1, tinerii 
noștri tricolori au răspuns 
printr-un joc matur, mai 
ales in fazele de atac, ei reu
șind să conducă de două ori. 
Prima mare ocazie avea să a 
rateze Mandoca, de la numai 3 
metri (min. 11), însă si gaz
dele. simțind punctul vul
nerabil pe... bulevardul Pas
cu, vor creea două bune situa? 
tii. una dintre ele încheiată cu 
o mare ratare a lui Nisinnen. 
rămas singur cu portarul nos
tru în fată. Finalul reprizei a- 
partine însă formației ro
mâne si în min. 35 Bozesan

Stadion Keskuskentta ; teren 
foarte bun ; timp rece, in final, 
ploaie măruntă; spectatori circa 
2 500. Șuturi : 12—8 (pe poartă
6—1). Comere : 9—2. Au marcat: 
VĂIDEAN (min. 35 șl 75), respec
tiv TORNVAL (min. 52) șl LIUB 
(min. 85).

FINLANDA î Laukkanen — 
Hannikainen, Pakkanen, Pasanen 
(mi. 78 Sankala), Laaskonen — 
RTNNE, Setala (min. 46 LIUB), 
Makeli, TORNVAL — Juntenen, 
NISINNEN.

ROMANIA ; stîngaciu — Pascu, 
Belodedici, BUCICO, WEISEN- 
BACHER — Mateuț, MESZAROȘ 
(min. 89 Cristea). Bozeșan, Man
doca (min. 60 MUJNAI) — VAl
DEAN, Soare.

Cartonașe galbene : BOZEȘAN, 
MATEUȚ, WBISBNBACHBR,
MUJNAI.

A arbitrat foarte bine Fr. 
Cmcke, ajutat la linie de L. 
Lombarde șl S. Kokaiko (toți din Belgia).

CLASAMENT

1. ROMANIA 
3-3. Anglia

Finlanda
4. Turcia

31303-24
41113-34 
( 111 Ml 
3*311-13

reușește o excelentă ..diagona
lă", de 39 de metri, VAlDEAN 
iișnește ca la comandă si în
scrie, see, de la 8 metri.

După pauză, gazdele încep 
eu trei vîrfuri (Liub înlocuind 
un mijlocaș) si cu porta
rul... împins spre centrul te
renului. semn că mnt ho- 
tărîte să forțeze atacul. Si vor 
reuși curind egalarea. în 
min. 52, eind Stîngaciu nu a 
Ieșit la mingea venită din cor
ner si TORNVAL * Înscris eu 
capul, de la 8 metri. Moment 
psihologic favorabil finlan
dezilor. care în min. 57 reu
șesc o superbă fază de atac, 
încheiată cu o bară a lui Ni
sinnen și în min. 64 eu rata
rea lui Liub. Scăpată de a-

ceste faze grele. formația 
noastră accelerează ea rit
mul, excelentul Văidean (cel 
mai bun de pe teren) plimbă 

defensiva nordicilor și in 
min. 75, după ce Mujnai sprin- 
tcază «pre stînga si pasează 
inteligent în adincime, VAl
DEAN mai țișnește o dată ea 
din bloc-starturi si înscrie de 
Ia 12 metri. Este min. 75 și 
finalul bun al echipei noastre 
nu se vede materializat si 
mai bine pe tabela de marcaj, 
pentru că Pascu strică pasa lui 
Văidean (min. 82) sau Bozesan 
se grăbește Ia o centrare a luî 
Mujnai (min. 84). Șl când ere- 
deam că totuși vom cîștiga. 
meritat. pentru maturitatea 
jocului, vine min. 85, cînd Be- 
lodediei nu e decis pe postul 
de fundaș stingă, Makeli cen
trează. Stîngaciu este din nou 
surprins, nepermis, $1 LIUB e- 
galează cu un șut de la 14 m„

O remiză meritată, care pu
tea fi, însă, o victorie, a echi
pei române. Oricum, formația 
noastră de tineret a trecut, 
gratie golaverajului. în frun
tea grupei, făcând un pas im
portant, spre turneul final al 
C.E.

Mircea M. IONESCU

TRAGEREA LA SORTI A SEMIFINALELOR CUPEI ROMÂNIEI.
SSmbătă, 3 funie, Ja sediul T. R. Fotbal (ora 12), va avea loc 

tragerea la sorți a semifinalelor Cupei Românie!. Amintim că 
ta oompetlție «u mal rămas echipele Dinamo București, steaua, 
Universitatea Craiova și Politehnica Iași.

Cele două meciuri din semifinale se vor disputa, miercuri, 
13 iunie, pe terenuri neutre.

Campionatul de concurs complet la călărie

F.C.M. BRAȘOV Șl ȘOIMII L PA. SIBIU,
SUCCESE CLARE LA TURNEUL FINAL DE JUNIORI

Ieri s-au disputat partidele din 
etapa a II-a a turneului final al 
Campionatului republican de ju
niori I.
• București: DUNĂREA C.S.U. 

GALAȚI — C.S.Ș. „ARIPI" PI
TEȘTI 1—1 (1—1). Pentru a-și 
menține intacte șansele de cali
ficare In semifinale, juniorii gă- 
lățenl aveau nevoie de victorie. 
Ei au și început mai bine jocul 
și, în min. 4. au și deschis sco
rul prin Chivu, care a transfor
mat, ca în meciul cu echipa Uni
unii Sovietice, de la Plopenl, un 
penalty acordat la un fault clar 
făcut asupra mijlocașului Cuj-. 
bă. Cu flecare minut partida 
devine tot mai interesantă, se 
ratează și de o parte și de alta, 
în min. 23, I. Gheorghe șutează 
în bară, iar după alte 15 minu
te Șerban egalează la o fază 
„lucrată" de Mihai. In min. 44 
au și gălățenii o bară („cap" 
Chercheș). Multe ratări în repri
za secundă (min. 55 — bară Chi
vu, min. 69 — bară Lupu), pen
tru ca în final să rateze echi
pa pregătită de N. Vameșu prin 
Mihal, Vlădoiu șl I. Gheorghe, 
ultimul fiind unul dintre cel 
mal buni jucători al meciului 
(L.D.).
• Brașov: F.C.M. BBAȘOV —

JIUL PETROȘANI 3—0 (1—0).
Meci dominat net de brașoveni 
care și-au creat numeroase o- 
cazii de a înscrie. In prima re
priză a marcat A. Vasile (min. 
36). Din acest moment petroșe- 
nenli au cedat treptat, permițînd 
echipei locale să Joace tot mal 
degajat «1 să-șl majoreze avan
tajul prin alte două goluri fru

moase marcate de același A. Va
sile (min. 64) șl Gyorfy (min. 
83). Astăzi derby-ul grupei: 
F.C.M. — C.S.Ș. „Banatul" Ti
mișoara. (C. GRUIA-coresp.)
• Sibiu: ȘOIMII I.P. A. SIBIU 

— „U“ CLUJ-NAPOCA 3—1 (0—0). 
După o primă repriză de tato
nare, în cea de a doua juniorii 
pregătiți de FI. Mihăilescu încu
rajați de cei circa 5 000 de spec
tatori au atacat debordant și 
au deschis scorul, în min. 53, 
prin fundașul Bîrza. Clujenii au 
ieșit mal decis la atac, dar se 
lasă descoperițl șl gazdele și-au 
mărit avantajul prin Lungu, 
care a transformat un penalty 
acordat la un fault asupra lui 
Cîmpeanu. în min. 71 a marcat 
Giurgiu. Topan — tot de la clu
jeni — a fost eliminat în min. 
80 șl sibienil au înscris al tre
ilea gol, în min. 82, prin D. 
Popa (I. IONESCU-coresp.).
• Ciinpina: PROGRESUL VUL

CAN — PETROLUL PLOIEȘTI 
2—2 (2—1). Frumos meci! Dispu
tă aprigă! Balcu a marcat pen
tru bucureșteni în minutele 15 și 
38 șl se părea că el se vor în
drepta spre victorie. In min. 40, 
însă. a greșit fundașul Tudora- 
che, care a trimis în propria 
poartă și Petrolul a redus din 
handicap. Egalitatea va fi res
tabilită In min. 74. din lovitură 
de la 11 m„ transformată de N. 
Ion. Azi de la ora 11, Progre
sul Vulcan — C.S.Ș. Piatra Neamț. 
(E. STROE-coresp.).

Partidele de la București, Bra
șov șl Sibiu se dispută de la 
ora 16.

0 PARTIDĂ-CHEIE ÎN PRELIMINARIILE CM.
(Urmare din pag. 1)

cu multă responsabilitate. Sîn- 
tem în fața unuia din meciu
rile decisive pentru noi in e~ 
tapa calificărilor. Am avut, 
spre deosebire de meciul eu 
Anglia, marea majoritate a ju
cătorilor valizi la dispoziție. 
Știm că pentru adversarii noș
tri intilnirea are doar alterna
tiva victoriei. Am făcut • 
foarte necesară acomodare cu 
terenul de joc, care se află în- 
tr-0 stare eu totul necorespun
zătoare ; temperatura și aerul 
rece de aici se aseamănă eu 
ceea ee am avut în pregătire, 
ia Bistrița. Echipa trebuie să*  
arate întreaga maturitate la 
care a ajuns și să manifeste 
o creștere a forței ofensive, 
lucru care ne-a preocupat în 
mod deosebit. Cred fntr-un re
zultat bun în meciul de la 
Helsinki".

Să aruncăm o privire in ta
băra finlandeză. O dovadă a 
caracterului decisiv pe care H 
reprezintă partida pentru gazde 
este și faptul că antrenorul 
Marti Kuusela s-a dus după 
Rautiainen la Bielefeld, l-a 
așteptat să termine partida din 
campionatul vest-german si 
s-au îmbarcat rapid în avionul 
de Helsinki. Totul pentru ca 
mijlocașul din echipa Finlan
dei să poată fi prezent de du
minică dimineața la pregătirile 
lotului, din cantonamentul de 
la Kovtasno. Apropo de Rau
tiainen, acesta a declarat că 
vrea să facă joi meciul „nr. 1“ 
al carierei sale, iar Ukkonen.

recent câștigător al „Cupei Bel
giei", cu Cercle Bruges, echipa 
unde activează. opinează 5 
„Partida cu echipa României 
n fi un mare examen pentru 
mine și întreaga selecționată 
finlandeză". Antrenorul Kun- 
sela a declarat că a studiat în 
amănunțime, pe „video", ulti
mele șapte jocuri ale formației 
noastre și e preocupat de stric
tul marcaj al unor piese de 
bază ale ei, citindu-i pe Că
mătaru, Hagi, Boloni.

în privința formațiilor. M. 
Lucescu va alinia. în mare, e- 
chipa din meciul cu Anglia, 
fiind posibile două modificări : 
Iovan, fundaș lateral. în locul 
lui Negrilă și Lăcătuș, în po
ziția coechipierului avansat al 
lui Cămătaru. Cit îi privește 
pe finlandezi, aceștia mențin 
integral „ll“-le din meciul cu 
Anglia.

Trăind aceste ultime ore di
naintea meciului lingă tricolori, 
am simtit si din cuvintele lâr. 
dar mai cu seamă din starea 
lor de spirit, dorința de a face 
un meci foarte bun si de a 
obține rezultatul care să-1 im
pună in lupta calificărilor: 
victoria. Să sperăm că pregă
tirea intensă, dorința lor de a 
realiza o performantă deose
bită. omogenitatea tehnică si 
sufletească vor conduce la suc
cesul mult dorit și așteptat de 
iubitorii de sport din tara 
noastră. în Încheiere, amintim 
că meciul va fi transmis de 
posturile noastre de radio si 
televiziune.

6. DEAC (C.S.M. Sibiu) -
La baza hipică din Lugoj au 

luat sfirșit întrecerile din ca
drul primei etape a Campiona
tului de concurs complet la că
lărie, participanții la această 
frumoasă (dar dură) dispută 
beneficiind de condiții optime 
de concurs, precum și de un 
timp excelent, toate acestea 
favorizînd evoluții de bună ca
litate.

După trei zile, în care spor
tivii au trebuit să facă dovada 
unei bune pregătiri Ia dresaj, 
cros și obstacole, victoria a re
venit sibianului Gruia Deac, el 
fiind, fără îndoială, performe
rul acestei etape, dacă avem in 
vedere că s-a clasat pe pri-

PERFORMERUL PRIMEI EIAPE
mele două locuri ale clasamen
tului. cu primul cal (Pilot) la 
o diferență apreciabilă de cei
lalți călăreți. De asemenea, tre
buie să notăm și reușita spor
tivilor de Ia Agricola Tg. Mu
res (T. Pall, A. Huszar, V. 
Bubău), care sî-au devansat 
adversarii la capătul unei com
portări de ansamblu de bună 
calitate, reușită care-1 aduce, 
deocamdată. în prim-planul a- 
cestei discipline.

REZULTATE TEHNICE — 
individual: L G. Deac (C.S.M. 
Sibiu) cu Pilot 92,67 p, 2. G. 
Deac cu Olac 102,20 p, 8; T. 
Pali (Agricola Tg. Mureș) eu 
Feleac 105,67 p, 4. T. Râdu-

eanu (Steaua) cu Ecou 113,00 p, 
5. V. Bubău (Agricola) cu Mu
șețel M7,77 p, 6. M. Aluneanu 
(Dinamo) eu Muscat 123,87 p 5 
echipe — 1. Agricola Tg. Mu
res 223,44 p. 2. Steaua I 241,09 
p. 3. Olimpia București 278,09 p, 
4. Steaua II 280,08 p. 5. Dina
mo 326.17 p, 6. A.S.A. Cluj- 
Napoca 483,47 p.

I. DAVID, coresp.

ANUNȚ
Căubua sportiv Olimpia 

București organizează
curburi de inițiere la Înot 
pentru copiii de ka 5 la 16 
ani, în perioada 1 iunie — 
IS septembrie 1985, la ba
zinul de Înot de Ungă sala 
din Șos. Ianculul nr. 128 A, 
sectorul 3. Informații su- 
pdimentare la telefonul 

53.40.31.

• Informăm participanții care 
încă nu și-au procurat bilete 
pentru tragerea obișnuită LOTO 
ce va avea loc milne, vineri 7 
iunie, că ASTAZI este ULTIMA 
ZI cîn<l își mal pot juca nume
rele preferate 1

0 Duminică 9 iunie se organi
zează o nouă tragere EXCEPȚIO
NALA LOTO. In cadrul celor 7 
extrageri, in două faze, cu un 
total de 66 numere, participanții 
au posibilitatea obținerii unor 
Importante câștiguri în numerar, 
autoturisme „DACIA 1300“ (la 
ambele fâze ale tragerii), precum 
și excursii în R. P. Bulgaria, se

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
poate cîștiga și cu 3 numere din 
18 sau 24 extrase. Se participă 
Be variante simple, variante com

itate și combinații „cap de 
pod", achitate sută la sută sau 
in cote de 25 Ia sută.
• Pentru concursul Pronosport 

de duminică 9 Iunie publicăm 
programul cu ode 13 meciuri, 
astfel : 1. F. C. Olt — Sportul 
studențesc ; 2. S. C. Bacău — Ra
pid ; 3. Gloria Buzău — A.S.A. 
Tg. Mureș ; 4. C.S.M. Suceava — 
Dunărea Galați ; 5. Chimia Fălti

ceni — Petroiul ; 8. Șoimii Sibiu 
— C. S. Tîrgoviște ; 7. Progresul 
Vulcan — Aluminiu Slatina ; *.  
Gaz metan — Dinamo Victoria ; 
9. CJJR. Timișoara — C.SA4. 
Reșița ; 10. Catania — Bari ; 11. 
Empoli — Pisa; 12. Padova — 
Perugia ; 13. Pescara — Genoa.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA MARILOR CIȘT1GURI 
PRONOEXPhES DIN S IUNIE : 
FAZA I : extragerea I : 10 42 40 
15 39 4 ; extragerea a n-a : 18 
43 11 9 44 41 ; FAZA A IT-a • 
extragerea a m-a : 22 4 42 37 14 
20. Fond total de câștiguri : 
1 281 900 JeL

Nr. 374
• Partida de azi dintre reprezentativele României și Finlandei 

este cea de-a 5-a în palmaresul. cedar două echipe. Toate me- 
chirQe, ca și acesta s-au disputat fie ta cadrul calificărilor 
pentru Campionatul Europei (3—0 ta 197# la București, 4—0 în
1971 la Helsinki), fie ta preliminariile pentru C.M. (1—1 în
1972 la Helsinki, 9—0 In 1973 la București).
• Iată loturile celor două echipe : , „
ROMANIA, portari : Lung 29 ani, 27 selecții, Cristian 28 — 

14 • fundași : Rednlc 23-36. Negrilă 30-24. Iorgulescu 2S-j40, 
Ștefăneseu 94-61, Iovan 24-0, ungureanu 2S-34.
Andone 25—25 ; mijlocași : Mateuț 19—8, Boloni 32—82, Klein 
25—38 Irimescu 26—a, Geolgău 24—16, Hagl 20—19 ; atacanți : 
Cămătaru 27—ÎS, Coraș 36—22, Lăcătuș 21—10. Deci 7 jucători 
de Ia Universitatea Craiova, cite 3 de la Steaua, 
Sportul studențesc, 3 de Ia COrvtaoL Dinamo șl 1 de la F.C. 
Argeș. Antrenori : Mircea Lucescu și Mircea Bădulescu.

FINLANDA, portari : Huttunen M and, 29 selecții, Isoaho 29— 
10 ; fundași : Lahtinen 26—96, ttalainen 29—34, Kymalamen 35— 
37. Nieminen 23-39. Petăja 21-19, Pekonen 23-^6, Virtanen 26- 
28 Remes 23—26 ; mijlocași : Turunen 39—53, Houtsonen 26—33, 
ukkonen 24—17; Rautiainen 23—22, atacanți: Lipponen M—-M, 
Bantanen 23—13, Hjelm 23—97, Vaivee >4—29. Antrenorul MarU 
Kuusela pregătește reprezentativa Finlandei din 1882, timp m 
care echipa a disputat 34 meciuri.
• Iată partidele internaționale disputate anul acesta de cele

două echipe. __ . „ . •ROMANIA, 30J. Lisabona : Portugalia — România 2—3, 27J1L, 
Sibiu : România - Polonia 3JV„ Craiova : România --
Turcia 3—0, I.V., București: România — Anglia o—o. Bilanț: 
4 FINLANDA, 2S.I„ Alicamțe : Spania — Finlanda 3—1, «JȚ.; 
Vina dea Mar : Chile — Finlanda 2—#, I4.H., Montevțdiețțe 
Uruguay — Finlanda 2—1 ; 16-fI., Quito : Ecuador — Finlanda 
3—1 : 27JI„ Acapulco : Mexic » — Finlanda 2—1 ; 17.TV„ Opoîe: 
Polonia — Finlanda 2—1 j 22.V, Helsinki : Finlanda — Anglia 
1-1. Bilanț : 7 0 1 6 6—15. __• Înaintea partidei de aad, clasamentul grupei a m-a a pre- 
Hmiingiriilor arătă astfel :

MECIUL

• Palmaresnll Românled. : 373 1S1 #3 129 618—576.

1. Anglia 8 3 3 0 18- 1 5
2. Irlanda de Nord 5 3 0 2 7—5 6
3. Finlanda 5 2 12 5—95
4. România 1111 Ș— 3 3
5. Turcia «•04 1—15 0



PARTIDE FRUMOASE IN CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE HANDBAL 

AL JUNIORILOR Șl ȘCOLARILOR
Vor reuși C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca (f)

și C.S.Ș. Dinamo Brașov (m) sâ-și păstreze titlurile ?

TÎKGOVIȘTE. 5 (prin tele
fon). De două zile In Sale 
sporturilor se dispută turneul 
final al Campionatului repu
blican de handbal el juniori* * 
lor -si școlarilor, competiție cu 
o frumoasă tradiție, la startul 
căreia sint prezente opt echi
pe de băieți și tot atitea de 
fete. Intre formațiile care M 
apără șansele și doresc să ob
țină un loc pe podium sint 9t 
deținătoarele titlurilor de cam
pioane naționale, CJSJȘ. Viitorul 
Cluj-Napoca (feminin) si CJ8.&. 
Dinamo Brașov (masculin).

<■ rotraia 11 79.10 fi 11-50.52 secția coresp. 14 N J0; interurban 437; telex 10 358 Nmsp Tiparul 1J*.
• mo„r- oresO P.O Boz 12—201. telex 10370, prsftr București. Calea artritei ar. 04—« 10383

AUt băieții, cit și fetele a- 
▼oluează in cite două serii (pe
tru -echipe in fiecare serie), 
astfel : C.S.Ș. Dinamo Brașov, 
C.S.Ș. Minaur Baia Mare, CJ33- 
M. Eminescu Iași și C-S.fi. Pe
trolul Morenî (seria D 1 CAfi. 
9 București, C.S.Ș. Tg. Jla, 
CjS.fi. Politehnica Timișoara st 
L'.SJȘ. Piatra Neam) (II) — la 
masculin. C.S.Ș. Știința Baeăa. 
CAȘ, Rovine Craiova, CAȘ. 
Dinamo Brașov și CAA PoK- 
tehniea Timișoara (seria I) ; 
CJS.fi. Viitorul Cluj-Napoca, 
C.SJȘ. Sibiu, C.S.Ș. Constanța

•i CJ5A Constantin Dobrogeana 
Gberea (II) — la feminin.

Handbalistele clujence (an
trenate de Dan Clrjoeseu) au 
jucat bine in partida inaugu
rală in compania colegelor lor 
sibience. Rezultat final: CAȘ. 
Viitorul Cluj-Napoca — CAA 
Sibiu 39—34 (22—17). Cele mai 
eficace jucătoare au fost: Cla
ra Keriesx (16 goluri) de la 
clujence și Daniela Paștiu (17) 
de la sibience.

Celelalte rezultate. FEMININ. 
Seria I : CAA Știința Bacău
— CAȘ. Rovine Craiova 23—21 
(U—U), C.S.Ș. Dinamo Bra
șov — CAA Politehnica Ti
mișoara 36—24, CAȘ. Dinamo 
Brașov — CAȘ. Craiova 24—17 
(8—8), C.S.Ș. Bacău — CAA 
Timișoara 30—18 (11—10). Seria 
a D-a : Constanța — Sibiu 
22—U (13—10), Cluj-Napoca — 
Ploiești 37—24 (19—14). MAS
CULIN. Seria I : Brașov — 
Bala Mare 24-23 (12-13). Iași
— Moroni 29—24 (14—15). Se
ria a D-a: București — Tg. 
Jiu 12—19 (10—9). Timișoara — 
Piatra Neamț 27—30 (13-14).

Doino STĂNESCU

Ieri, în „Cupa
F. R. Baschet"

Miercuri după-amiază a 
început în sala Rapid din Ca
pitală turneul final (locurile 
1—6) al „Cupei federației” la 
baschet masculin. Primele 
partide, disputate într-un 
anonimat aproape desăvîrsit. 
au fost liniștite, jucate pe o 
căldură mare, fapt care si-a 
dus amprenta si pe ritmul 
de desfășurare a meciuri
lor. in care baschetbaiistii si 
arbitrii se deplasau „au ra- 
lenti*  de la un coș la altul, iar 
antrenorii — ca să nu strice 
..ambianta*  — au intervenit 
doar pentru a Indica în
locuirea unuia sau altuia 
dintre elevi lor, ca să joace 
toti si— toată lumea să fie 
mulțumită.

LC.E.D. CS.fi. 4 BUCUREȘTI 
— DINAMO ORADEA 83—81 
(47—37). Prima intîlnire a 
turneului a Început cu pase— 
de la o echipă la alta. Bucu- 
restenii. mai hotărîtt s-au dis
tanțai pe tabela de scor si la 
pauză aveau un avantaj de 10 
puncta. La reluare, orădenii — 
impulsionați de bunele in
tenții ale noului lor antre
nor, Gh. Roman — au apăsat 
ceva mal tare pe „accelerator*  
si In citeva minute au redus 
handicapul — 55—57. moment 
ta care a Intervenit si antre
norul LCAD.-ulut D. Ber- 
eeano. chemlndu-si jucătorii 
la ordine. Dinamo a egalat și

DOAR UN MECI ECHILIBRAT:
L C. E. D. - DINAMO ORADEA 83-81
apoi s-a desprins (63—57) pe 
fondul unei apărări ..mimată*  
de bucurestenl. Orădenii l-au 
pierdut însă pe Gellert (5 
greșeli personale) si au înce
put să cedeze supremația sub 
panouri, astfel că in mln. 33 
s-a ajuns la egalitate: 67—67. 
In ultima parte a întrecerii. 
LC.E.D. a avut mal multe Șan
se declt adversara si a clstigat 
cu 83—81. Au marcat: Păsă
rică 17, Rial 2. Demetriad 2, 
Miluirea 14, Ciocan 10. Voicn 
6, Grădișteanu IC, C. Ioan U, 
pentru învingători. respectiv 
Fodor 9, Antochl 21, Cosita 33, 
Gellert 14, Crtetaa 17. Arbi
tri : P. Pasere si C. Dumltra- 
che.

STEAUA — CJS.U. BALAN
ȚA SIBIU 113—81 (52—38).
Stelistii si-au luat rolul mal 
ta serios si au început să în
scrie cos după cos. In timp ce 
studenții nu au opus re
zistentă. In acest fel. campio
nilor nu le-a fost orea greu 
să realizeze ..suta*,  oe fon
dul unei evoluții sigure li 
spectaculoase a lui Bră- 
nisteanu. Căpușan. Carpen st 
Oezelak. care au reușit să 
smulgă citeva aplauze putini
lor spectatori. An Înscris : 
Pogonaru 28, Searlat 9, Carpen 
18. Căpușan 5, Oezelak 14, 
Brănișteanu 25, ▼. Ioan IA
Toma 2 pentru Învingători, 
respectiv Chirilă 26, Palhegy 
2. Bleahn 8. Daneea 5, Kineses 

4, Dăian 24. Breiz 12. Arbi
tri : A. Atanascscu si N. Ie- 
nescu.

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 87—78 
(45—37).

Programul de joi : de la 
ora 15,38 : Dinamo Oradea — 
Dinamo București, C.S.U. Ba
lanța — I.C.E.D.. Steaua -• 
Rapid.

Pou! IOVAN

GRUPA 7-12
BAIA MAKE, 5 (prin telefon). 

Reuniunea inaugurală a început 
cu o Întârziere de 25 de minute, 
deoarece organizatorii (Comisia 
județeană și A.S. I.M.U.A.S.) an 
au asigurat prezența sco recului, a 
eronometrorului șl nici măcar a 
foilor oficiale, care au fost în
locuite eu „.coli albe (folie ofi
ciale au ajuns la sală de abia la 
pauza primului meci). Oaspeții 
șl-au manifestat nemulțumirea, 
tar gazdele au promis că tre
burile se vo> Îndrepta. Dar nu 
era Breșe ca lucrurile să meargă 
ea lumea din prima zl ?

Rezultate : POLITEHNICA
SPORTUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI — FARUL C.S.Ș. 1 CON
STANTA 84—74 («—45). După tai 
Joc echilibrat, studenții s-au des
prins decisiv din mln. 33.

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI 105—83 (57—44). I.M.U.A.S,
BAIA MARE — UNIVERSITATEA 
C.S.Ș. VIITORUL CLUJ-NAPOCA 
100—89 (40—91).

Andrei CRIȘAN-corcsp.

MAI MULT DECiT PROPRIA 
GREUTATE Șl ÎNĂLȚIME...

Intre nenumăratele perfor
manțe sportive există citeva 
care -stârnesc o deosebită ad
mirație. Este cazul acelor hal
terofili care obțin performante 
reprezentând mai mult dedt 
dublul propriei lor greutăți cor
porale Si al săritorilor în înăl
țime care trec peste o ștachetă 
ridicată cu multi centimetri 
deasupra staturii lor.

Nu cu mult timp in urmi, 
in sala „Ronda*  din Katowice, 
campionul nostru olimpic, hal
terofilul Nicu Vlad, a clstigat 
titlul european Ia categoria 108 
kg. Sportivul român (96 kg) 
a reușit la „smuls" 185 kg si 
ta „aruncat" 215 kg. ceea ce. 
să «recunoaștem, este foarte 
mult

Sîmbătâ, 1 iunie, pe stadio
nul bucureștean „23 August*.  
Sorin Matei a realizat, cu 2.35 
m, un nou record national la 
săritura în înălțime, perfor
mantă care-1 înscrie pe atletul 
nostru între cei mai buni spe
cialiști mondiali ai acestei 
probe. După ce reușise 2,35 m. 
Sorin a încercat la 2,40 m. De 
fapt in ultimii ani. aproape 
că nu există mare performer 
ta această probă care să nu fi 
încercat Ia 2,40 ! Deocamdată 
nici unul n-a reușit, dar, a- 
vînd în vedere acest asalt ge
neral, credem că nu este prea 
departe ziua în care unul, ori 
chiar mai multi, să nu izbu
tească. Vest-germanul Carta 
Thraenhardt, după ce a sărit, 
anul trecut, 2,37 m. a încercat 
și la 2 ,40 m. Ambiționat de ne
reușită. el a declarat : „Vreau 
mai mult, căci pot mai mult l*.  
în cazul lui 2,40 m se pare că

ACCIDENTELE AUTOMOBILIȘTILOR
După ce finlandezul Vatanea Sl-a zdrobU mașina, aodden- 

Undu-se grav șl punlod astfel punct activității sale cotnpett- 
ționale pentru mal multă vreme. Maliainul Attilio Bettega 
a plătit mal scump, eu viața, nesăbuința de a se a aruncat, 
por șl simplu, nebunește la footfl luptei pentru un ioc dt 
mai bun In faimosul „RaHu M Comicei*  probă contând pentru 
campionatul mondial. Dar. cu acest prilej, au mal fost 
și alte accidente care au antrenat abandonul unor pUoțl fai
moși. intre care șl vest-germanitâ Walter Rohrl, fost cam
pion mondial la raliuri.

Alertată de această situație cairo, evident, nu este nouă 
conducerea forului s rtomobUietâe International a discutat-o sl 
potrivit declarațiilor făcute presei de Jean-Marie Balestre. 
președintele federației internaționale, se vor lua măsuri pentru 

introducerea In regulamentul competițiilor a unei clauze care 
«ă prevadă reducerea eillndrajului mașinilor participante la 
raliuri. Este, desigur, o măsură absolut necesară, avtndu-se In 
vedere numărul în contânixă creștere al accidentelor eu ur
mări mai mult sau mal puțin grave.

Pe de altă parte. Federația internațională de automobilism a 
primit un memoriu colectiv, purtând semnăturile nilotâlor de 
formula 1 eare solicită — nici mal mult, nici mal puțin — 
anularea curselor în cazul ta eare pistele devin periculoase 
pentru securitatea competitorilor I In mod concret : la .Ma
rele premiu*  al Portugaliei, la Estoril, a doua probă din cadrul 
campionatului lumii. în timpul întrecerii a plouat towv'a 
Din cauza condițiilor dificile de concurs mulțl plloți au fosn 
nevolțl să abandoneze întrecerea, intre el afllndu-se mu'tl din 
tre ași, favorlți al cursei șl candidați la titlu! de camr><o- 
mondial. Care va fi efectul acestei cereri t

ftomeo VILARS

este vorba mai mult de o ba
rieră psihică, dar ca atitea alte 
.bariere*  din atletism, tot ■ 
va veni ziua in care si ea va 
fi depășită...

2,32*  m Franklin Jacobs (S.U.A.) 
2,32 m Milton Ottey (Canada) 
2,32 m Franck Verzy (Franța) 
2,37 m Valeri Sereda (U.R.SR.) 
2,35 m Sorin Matei (România) 
2,33*  m Jeff Woodard (S.U.A.)

Cei mal buni trei performeri 
mondiali ai probei sint: Zhu 
Jianhna (R.P. Chineză). 2,39 m, 
ta 1984, 193 cm (+45 cm), Dlet- 
mar MSgcnburg (R. F. Ger
mania), 2,39*  m. ta 1985. 201

PETRA FELKE: 75,24 m Șl 75,40 m LA SULIȚA!
De marți, aruncarea suliței are 

o nouă recordmană mondială ta 
persoana atletei Petra Felke, din 
R. D. Germană. Noua recordmană 
a obținut în concursul de la 
Schwerin : 69,84 m, 75,24 m —
record mondial, 59,20 m. 75,40 m 
— record mondial, 73,52 m, 72,56 
m. Deci, două aruncări peste cel 
74,76 m ai finlandezei Tiina Llllak 
(Tampere, 13 Iunie 1983).

Felke s-a născut la 30.7.1959 la 
SaalfeM, are 172 cm și «2 kg- 
Este studentă la educație fizică 
șl pregătită de Kart Hellmann. 
Evoluția rezultatelor el : 1975 (16 

Germa-

ani) — 50,40 m, 1970 - 49,35 m
(accidentată), 1977 — 61,24 m,
1978 — 61,90 m. 1979 - 57,76 m.
1980 — 62,10 1981 — 66,60 m.
1983 65,50 m, 1983 — 69,02 m,
1984 — 74,72 m, 1985 — 75,40 m.

în acest moment R. D. 
nă deține ambele recorduri mon
diale la aruncarea suliței, prin 
Petra Felke șl Uwe Hohn (104.80

Dar să revenim la atletii 
care-și Întrec cu mult propria 
Înălțime.

Iată, la zi, o listă a celor mai 
eficienți : 

*78 173 cm +59 cm
’83 178 cm +54 an
*83 181 cm +51 cm
’84 186 cm +51 cm
*85 184 cm +51 cm
’87 183 cm +50 cm

cm (+38 cm) si Patrik SjSberg 
(Suedia), 2,38*  m. ta 1985. 200 
cm (+38 cm). Rezultatele În
semnate cu asterix au fost 
realizate în concursuri de sală.

r. viL

7

m in 1984) care a aruncat recent 
94,38 m.
• La Madrid, polonezul Ladls- 

law Hoffman, campionul lumii, 
a sărit 17,53 m la triplu. Alte 
rezultate : 400 m : Akabussi (M. 
Brlt.) 45,56 ; 800 m : Dr uppers 
(Olanda) 1:45,2S ; 1 500 m : Cheat- 
re (Kenya) 3:37,67 ; lungime 7 
Szalma (Ungaria) 8,20 m ; disc 7 
Martinez (Cuba) 55,80 m; FEMEI: 
100 m : NelUe Cooman (Olanda) 
11,73 100 mg: Marjan OlIJsIager
(Olanda» 13,24 ; suliță: Myra Vila 
(Cuba) 66.86 m Carldad Colon 
'Cuba) 66.56 m.

• TELEX • TELEX •
BASCHET • La Tuzla, în med 

remlnln : iugoslavia — S.U.A. 
50_ Rfi (•}!}_ OQ)

HOCHEI pe’ IARBA • în med 
amical între reprezentative mas
culine Olanda a întrecut Scoția 
cu 5—1.

ÎNOT e 
întrecerile
Germane 
înregistrat 
manta 
cu 23.10 
»0f -» tibet

00 m bras _________ ___
-nr m Hber • Helke Frf-

La Leipzig au început 
campionatelor R. D. 

T3rg Wolthe (22 ani) a 
cea mal bună perfor- 

mcrdlală oe 50 m liber 
Rezultate : bărbați 7 
— Lodzlewski 1:50,82, 
— Gryswotz l :05.35 7

TURNEUL DE TENIS 
DE LA ROLAND GARROS

PARIS. In ziua a noua a .in
ternaționalelor- de tenis de la 
Roland Garros au fost disputate 
partide in sferturile de finală ale 
prestigioasei competiții: femei : 
Chris Evert-Lloyd — Terry Phelps 
6—4. 6—0, Gabriela Sabattal —
Manuela Maleeva S—a, 1—6. •—1 
(Învingătoarele se vor Întâlni în 
semifinală) ; bărbați : Mats Wl- 
lander — Henri Leconte 6—4, 7—6,
6— 7. 7—6, John McEnroe — Joa
kim NystrOm 4—7, S—2, 6—2, 3—6,
7— 5; dublu femei: Kohde-Kilah,
Sukova — Barg, VUlagran 4—2, 
6—1, Nagdsen. White — Bunge, 
Pfaff 4—1, 4—2. Burgin. Temeu- 
vari — Hollkova, Skroeska 4—4, 
6—4 : dublu bărbați : Edmondson, 
Warwick — Gonzales, Mitchell 
5—7, 4—3. 4—4, GllcksteJn, 61-
monsson — Flach, Seguso 4—2,
4—2, Edberg, Jarryd — Arvnacone, 
Van Rensburg 6—3. 8—3.

tn turui doi al turneului de ju
niori. argentinianul Mlnussl a 
dispus de Mihnea Năstase eu 
4—6 4—4 9—7

C.E. DE TINERET
Marți seara au avut loc două 

întâlniri din cadrul C.E. de tine
ret. In grupa a tra, la F.nkâping. 
Suedia a dispus de Cehoslovacia 
cu 1—0 (0—0) prin golul marcat 
de Tunessoo (mln. 89). Clasa
ment : 1. Suedia 5 p (4 j), 2. 
R. F. Germania 3 p (3 j), 3.
Cehoslovacia 3 p (3 J). 4. Por
tugalia 3 p (4 J).

ta grupa a C-a, Ia Naevsted : 
Danemarca — U.R.S.S. 1—0 (0—0). 
Clasament 5 1. Norvegia 5 p (3 J), 
2. Danemarca 4 p (3 ]), >. avu
ția 3 p (4 J). 4. U.R.S.S. 1 p (4J).

CAMPIONATE • CUPE
PORTUGALIA (e*.  30, ultima). 

Titlul a revenit, așa cum era de 
așteptat, echipei F. C. Porte cu 
50 de puncte, urmată de Sporting 
47 p. Benfica 43 p. Ultimele două 
vor juca In viitoarea ediție a 
.Cupel U.E.F A.*.  Clasate pe ulti
mele locuri, echipele Varzlm 17 
p șl Vizeta 15 p au retrogradat 
ta divizia .B*.  Rezultatele ttâtâ- 
mel etape : portimonense — F. C. 
Porto 1—3 Belenenses — Benfica 
0—3, Sporting — Setubal 4—0, 
Salguelros — Farense 1—I, Vec- 
zim — Coimbra 3—4, Penafiri — 
Guimaraes I—8. Vizeta — Boe- 
vlsta 0—3. Braga — Rio Ave 1—1. 
Golgeterul campionatului este 
Fernando Gomes (F. C. Porte) eu 
39 de goluri Înscrise I ■ cuce
rește pentru a doua oară „Gheata 
de aur*,  pe care a mal etștigat-o 
In 1983, etnd a marcat de 34 de ort

OLANDd (et 34, ultima).

TELEX • TELEX •
edrich 56,34 400 m mixt : Kath
leen Nord 4:47,49.

ȘAH • După desfășurarea a 
10 runde ta turneul internațional 
de la Havana. .Memorialul Capa- 
blanca*,  pe primul loo se află 
iugoslavul Bora Ivkov ou 7 p și 
o partidă Întreruptă. El este ur
mat de s BeUcn (Spania) 6.J p,

VOLEI • La Matsumoto s-au 
întflnlt echipele reprezentative 
feminine ale Japoniei șt UnluaU 
Sovietice. Voleibalistele sovietice 
și-au adjudecat victoria eu 3—2 
<9. —14. —11. 9. 17).

ȘTIRI DIN ȘAH
• In localitatea Iwonicz-Zdroj 

(Polonia) s-a desfășurat un tur
neu internațional feminin de șah, 
cu participante din trei țări l 
R. F. Germania. România și Po
lonia. Primele două locuri în cla
samentul final au fost ocupata 
de polonezele Bozena Sikora — 
• p (din 1») și Halina Majarska 
74 p, urmate de româncele Eu
genia Ghindă 7 p și Smaranda 
Bolcu 6,3 p. Aceasta din urmă, 
încă junioară, a obținut șl o nor
mă de maestră F.I.D.E.
• A IV-3 ediție a turneului 

„Memorial Octav Troianescu*.  or
ganizat de secția de șah a aso
ciației sportive I.T.B., va avea 
loc la București intre 16 și 28 Iu
nie. întrecerile cuprind patru 
turnee pentru categoriile de se
niori, de la maeștri pinâ la cate
goria a in-a. precum șl un tur
neu rezervat Jucătorilor neclaslfl- 
eați și copiilor. Inaugurarea esta 
programată pentru duminică 18 
iunie, ora 14, in sala I.T.B. din 
str. Lipscani 21 (tel. 13.76.35».

vrieri di<x ne
Twente — Maastricht 3—1. Zwolle
— Sparta 1—1, Haarlem — Excel
sior 5—5 I, Eindhoven — Ajax 
4—0 I. Volendam — Alkmaar 5—2, 
Kerkrade — Sittard 2—3. Feye- 
noord — Den Bosch 3—1, Utrectti
— Deventer 2—0. Groningen — 
Breda 2—1. Deși învinsă cate
goric. Ajax a devenit campioană 
cu 54 p, urmată de Eindhoven șl 
Feyenoord cu cite 48 p, Sparta 
Rotterdam 42 p. Au retrogradat: 
Volendam 25 p. Breda 19 p și 
Zwolle 17 p.

TURCIA (et. 34. ultima). Fe
nerbahce a cucerit pentru a 10-a 
oară titlul, totalizlnd 50 p, tot 
atitea dt 31 Bcșiktas, dar aceasta 
a avut un golaveraj mal slab. 
Aceasta din urmă va evolua ta 
.Cupa U.E.F.A.*,  Iar Galatasaray
— echipă antrenată de veat-gec- 
manul Jupp Derwall — a clștâgat 
.Cupa Turdei*  șt va lua startul 
in .Cupa cupelor*.  In ultima e- 
tapă : Fenerbahce — Antalya 
3—1, Ankaraguca — Beșiktaș 1—3, 
Galatasaray — Altay 0—0.

U.B.S.S. (et. 13. disputată Ia 30 
mat). Dinamo Kiev — Spartak 
Mosoova 2—0, Kairat Alma Ata — 
Erevan 1—0, Dnlepr — Kutaisi 2—0, 
Dinamo Minsk — Dinamo TM- 
ltai 3—0. Donetk — Voronej 0—1, 
Harkov — Zenit 1—9. Torpedo — 
Baku 3—0. Meciuri restante t 
Spartak — Cemomoreț Odesa 4—1, 
Dinamo Moscova — Rostov 3—4, 
Kutaisi — Dinamo Moscova 2—1, 
Dinamo Tbilisi — Erevan 0—0. 
Pe primele locuri : 1. Dinamo
Kiev It p (11 j). 2. Dnlepr 17 p 
(11 if, 3—4. Dinamo Tbilisi și 
Spartak, dt 16 p (12 J). Pe ulti
mele î 17. Erevan 8 p. 18. Jal- 
ghlris 7 p (ambele cu cite 12 JK

FRANȚA. Finala „Cupei Fran
ței*  va avea loo sîmbătă. la Pa
ria, între eohlpele Monaco și 
Paris St Germain, tn semifinale: 
Litâe — Monaco 1—0 (tur) ; 0—2 
(retur) ; Paris St. Germain — 
TouOouse 2—0 (tur) ; 0—2 (retur). 
După loviturile de la li m : 5—3.

ASEARĂ IN 
PRELIMINARIILE C.M.

tari seară, ta preliminariUa 
C.M. s-au desfășurat două me
ciuri 5 La Copenhaga, ta gr. 0 c 
DANEMARCA — U.B.S.S. 4-9 
(2—4). La Stockholm, ta gr. 2 o 
SUEDIA —' CEHOSLOVACIA 
2-0 (4-0)
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